
 

                                                                         
 

 
 

                                                                                     

  www.ph-litice.cz 
HISTORIE, ZPRAVODAJE, FOTOGRAFIE, KONTAKTY, TABULKY 

GÓLŮ A  ZÁPASŮ 

SPONZOŘI ODDÍLU : 
ZF Friedrichshafen AG – generální sponzor                           adidas ČR s.r.o. 

INBYT - kompletní přestavby bytových jader a půdní vestavby-603 247 449  www.inbyt.cz  
NOVIS-NOSEK - vybavení na pozemní hokej             DYBS - stavební firma 
ATELIER SOUKUP - architektonická, projekční a inženýrská kancelář 

RICHARD DRASKÝ - malby a nátěry fasád /603 798 144 
VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, 
pouzdra, rukavice, trička - MONIKA KORYŤÁKOVÁ – Raisova 46, Bory (u pizzerie San 

Marino),denně, nejlépe však po tel. kontaktu  603 985 121 
 
MUŽI NA TURNAJI V NORIMBERKU                                                                5.a 6.9. 
ŽENY ZDOLALY HOSTIVAŘSKÉ DOROSTENKY                                                 6.9. 
ST.DOROSTENCI DEKLASOVALI PRAGU 7:0                                                       4.9. 
ST.ŽÁCI REMIZOVALI S BOHEMKOU                                                                    6.9. 
DÍK VŠEM ZA ZAPÍSKOVÁNÍ HŘIŠTĚ 
NEJBLIŽŠÍ AKCE 
 
NORIMBERK  
Turnaj byl hůře obsazen než loni, zúčastnily se ho jen 3 týmy, každý hrál s každým 
dvakrát.Opakovala se situace z loňska, odjeli jsme jen v 11 hráčích.Není možné bez střídání sehrát 
během dvou dnů 4 kvalitní utkání.Zúčastnění dohrávali na pokraji sil a bez potřebné chuti a radosti 
ze hry/ovšem ne jejich vinou/.Toto se již nesmí opakovat,jinak na podobné akce nebude chtít nikdo 
jet.Hráli:Nečas Brada Poustka Levý Nicklas Koryťákové Jurina Dolejš Strejc a Sochor,pískal i Volf. 
Výsledky: Sobota: L – TB Erlangen 5:2/Dolejš a Sochor 2, Strejc/ L -HG Norimberk 1:6/Sochor/ 
                 Neděle: L – HG Norimberk 1:6/Strejc/ a L- TB Erlangen 0:2 
 
LITICE – HOSTIVAŘ dky 4:3/0:0/– liga žen a st.dorostenek 
M.+R.Šaškovy Levá Hanzlíková Koryťáková Bartošková Křivanová Váchalová Šmídová 
Nedvědová Špinlerová a Sedláčková měly již v prvním poločase převahu,tu však dokázaly vyjádřit 
čtyřmi góly až v prvních 15 minutách 2.poločasu.Pak zvolnily a pustily do hry mladé soupeřky,že 
byly nakonec rády za vítězství 4:3.Dvakrát se trefila Nedvědová,po gólu daly Špinlerová a 
Šmídová. 



 
PRAGA – LITICE 0:7 – liga st.dorostenců 
Nehráli jen ti,kteří nemají splněny letní podmínky/M.Kalvas,Bílek,M.Vrkoč,Kunte/,hráli:Nečas 
Nicklas Rollinger Krásný Bárta Horák Sochor J.Koryťák Rumplík Hofrichter Volf Hošek /po 
dlouhé zdravotní pauze,ať mu přeje zdraví!/L.Nocar R.Majer.Byli jsme jasně lepším týmem,ale 
trápili jsme se v nepřesnostech,někteří na nových postech,toto hledání bude chvíli 
trvat.Góly:Sochor 4,Volf,Nicklas a Koryťák. 
BOHEMIANS – LITICE 2:2/1:1/ - liga st.žáků 
Nově složený tým z příchozích ml.žáků a osa týmu st.žáků z loňské sezóny odehrál vyrovnaný duel 
proti Bohemians Praha.Začátek byl rozpačitý až ustrašený,mnozí hráli prvně na velkém hřišti,navíc 
někteří nejeli, bylo nás jen 11 a prodloužení hrací doby na 2 x 30 minut také sehrálo své,ke konci 
chyběly síly.K průběhu: domácí začali s mírnou převahou,my hrozili z rychlých brejků.Po jednom  
se dostal do šance Karnold, Kordík jeho slabší střelu doklepl.Z TR domácí vyrovnali.Ve 2.půli jsme 
se zlepšili,byli vidět i další hráči a po brejku opět skóroval Kordík.Pak se režie ujal rozhodčí,přidal 
pět minut,odpískal proti nám několik TR a z jednoho se podařilo domácím vyrovnat.Sestava příště. 
 
Nejbližší akce: 
ČT  10.9. v 16.00 Litice – Bolevec ml.dorostenci 
SO  12.9. 10.45 Slavia Praha – Litice – extraliga mužů/auta 8.15/ 
SO 12. a NE 13.9. veteráni v Norimberku 
SO 12.9. ml.dorci v 6.30 do Prahy na Presidenta /v 9.00/ 
SO 12.9. st.dorostenci v 15.00 s Norimberkem 
SO 12.9. ml.dorostenci v 18.00 s Norimberkem 
NE 13.9. ženy auty v 7.30 do Hradce /dorky/ 
NE 13.9. 14.00 L – Kbely st.žáci 
NE 13.9. 16.00 L – Kbely st.dorostenci 
NE 13.9. přípravka a benjamínci do Kbel,bližší trenéři 
 


